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Tervetuloa Pohjoismaiden hallinnollisen liiton Suomen osasto ry:n kevään toimintaan! 

 

NAF:in uudet verkkosivut julkaistu 
Tutustu uusittuihin verkkosivuihin NAF:in perinteisessä osoitteessa www.nafnet.fi.   

NAF:in Suomen osaston hallituksen uusi varapuheenjohtaja  
Yhdistyksen hallitus valitsi 30. tammikuuta 2017 hallituksen pitkäaikaisen jäsenen, yksikön päällikkö 
Katarina Petrellin NAF:in Suomen osaston uudeksi varapuheenjohtajaksi.  

Vuoden 2017 ensimmäinen lounaskokous järjestetty 
Vuoden 2017 ensimmäinen lounaskokous järjestettiin 9. helmikuuta 2017 Svenska social- och kom-
munalhögskolanissa. Kokouksessa lähetystöneuvos, Anna Esko ulkoasiainministeriön kansainväli-
sen oikeuden yksiköstä alusti aiheesta ”Kansainvälinen oikeus, terrorismi ja sodankäynti". Alustuk-
sen taustamateriaali on katseltavissa yhdistyksen verkkosivuilla. 

http://www.nafnet.fi/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lounaskokous-1-2017/ 

NAF:in tutkimusapurahat haettavissa  
Yhdistyksen hallitus päätti, että tutkimusapurahojen hakuaika alkaa 15. helmikuuta 2017. Hake-
musten määräaika on 14. huhtikuuta 2017. Yhdistys myöntää matka-apurahoja ja muita avustuksia 
hakemuksesta vuoden ympäri. Lisätietoa tutkimusapurahojen hakemisesta löytyy yhdistyksen 
verkkosivuilta. 

http://www.nafnet.fi/apurahat/haettavat-apurahat/  

NAF on tukenut “Kuntalaki – tausta ja tulkinnat” kirjan käännöstä ruotsin kielelle 
Heikki Harjulan ja Kari Prättälän kirja ”Kuntalaki – tausta ja tulkinnat” on käännetty ruotsin kielelle 
ja ilmestyy 31. maaliskuuta 2017 nimellä “Kommunallagen – bakgrund och tolkningar”. NAF on 
taloudellisesti tukenut teoksen käännöstä ruotsin kielelle. Teos kuuluu Suomen Kuntaliiton 
kirjasarjaan. 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3250 (ruotsiksi) 

Kutsu Politiikan tutkimuksen päiville 9.-10. maaliskuuta 2017 
NAF:n Suomen osaston jäsenet toivotetaan tervetulleiksi Suomen Valtiotieteellisen yhdistyksen 
järjestämille Politiikan tutkimuksen päiville 9.-10. maaliskuuta 2017 Jyväskylän yliopistossa. Politii-
kan tutkimuksen päivien teema on ”Hyvinvointivaltiosta uusliberalismiin ja demokratiasta post-
demokratiaan”. Osallistuminen Politiikan tutkimuksen päiville 2017 on NAF:n Suomen osaston jä-
senille maksuton, mutta vaati ilmoittautumista! Lisätietoa on luettavissa päivien verkkosivuilla.  

https://www.jyu.fi/en/congress/ptp2017  

NAF toivottaa tervetulleeksi neljä uutta jäsentä 
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Välkommen till Nordiska administrativa förbundets finska avdelning rf:s vårverksamhet! 

 
NAF:s nya webbsidor är publicerade 

Utforska de nya webbsidorna på den bekanta adressen www.nafnet.fi/se.   

Ny vice ordförande för NAF:s finska avdelning  
Föreningens styrelse valde den 30 januari 2017 NAF:s långvariga styrelsemedlem, enhetschef       
Katarina Petrell till ny vice ordförande för NAF:s finska avdelning.  

Årets första lunchmöte har hållits  
Vårens första lunchmöte arrangerades torsdagen den 9 februari 2017 vid Svenska social- och kom-
munalhögskolan. Vid mötet behandlade ambassadrådet Anna Esko från utrikesministeriets enhet 
för folkrätt temat ”Internationell rätt, terrorism och krigsföring”. Bakgrundsmaterialet kan laddas 
ner från föreningens webbplats.  

http://www.nafnet.fi/se/tapahtumat/menneet-tapahtumat/lounaskokous-1-2017/  

NAF:s forskningsstipendier kan ansökas 
NAF:s finska avdelnings styrelse beslöt att lediganslå forskningsstipendier den 15 februari 2017. 
Tidsfristen för forskningsstipendierna är den 14 april 2017. Resestipendium och övriga stöd kan 
sökas fortlöpande under året. Mera information om ansökningsförfarandet av forskningsstipendier 
finns på föreningens webbplats. 

http://www.nafnet.fi/se/apurahat/haettavat-apurahat/   

NAF har finansiellt stött översättandet av ”Kommunallagen – bakgrund och tolkningar” till svenska 
Heikki Harjulas och Kari Prättäläs bok “Kuntalaki  - tausta ja tulkinnat”, som tidigare endast funnits 
på finska, utkommer i svensk översättning den 31 mars 2017. NAF har finansiellt understött 
översättningen till svenska. Boken har utkommit i Finlands Kommunförbunds bokserie. 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3250  

Inbjudan till Statsvetardagarna den 9-10 mars 2017 
Medlemmarna i NAF:s finska avdelning är välkomna att delta i Statsvetardagarna den 9-10 mars 
2017 vid Jyväskylä universitet. Dagarna arrangeras av den Statsvetenskapliga föreningen i Finland. 
Temat för Statsvetardagarna är ”Från välfärdsstat till nyliberalism och från demokrati till post-de-
mokrati”. Deltagandet i Statsvetardagarna är gratis för medlemmar i NAF:s finska avdelning, men 
kräver anmälning! För mera information se Statsvetardagarnas webbsida.  

https://www.jyu.fi/en/congress/ptp2017 (på finska) 

NAF välkomnar fyra nya medlemmar  
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